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1. Fənn üzrə mühazirələrin mövzuları 

№ Mövzu və ədəbiyyatın şifri 
Auditoriya 

saatları 

TSİ 

(saat) 

1 2 3 4 

1 Vektorlar və onlar üzərində xətti əməllər. Vektorların xətti asılılığı. 2 2 

2 Bazis anlayışı və vektorun bazis üzrə ayrılışı. 2 2 

3 
Vektorun ox üzərində proyeksiyası və onun xassələri. Koordinat 

sistemləri. Vektorların skalyar hasili. 
2 2 

4 Vektorial hasili, qarışıq hasili və onların xassələri. 2 2 



5 
Müstəvi üzərində düz xəttin ümumi tənliyi, onun araşdırılması və 

normal şəklə gətirilməsi. Düz xəttin müxtəlif formalı tənlikləri. 
2 2 

6 
Nöqtədən düz xəttə qədər olan məsafə. Müstəvi üzərində koordinat 

sisteminin çevrilməsi. 
2 2 

7 İkitərtibli xətlər. Ellips, hiperbola, parabola, onların kanonik tənlikləri. 2 2 

8 Ellips, hiperbola və parabolanın eksentrisiteti və direktrisləri. 2   

9 
İkitərtibli xətlərin ümumi tənliyi. Bir koordinat sistemindən digərinə 

keçdikdə tənliklərin əmsallarının çevrilməsi. 
2 2 

10 

Fəzada düz xətt tənlikləri. Düz xəttin vektoru, parametrik və kanonik 

tənlikləri. İki nöqtədən keçən düz xətt tənliyi. İki düz xətt 

arasındaqalan bucaq və onların paralellik, perpendikulyarlıq şərtləri. 

2 2 

11 

Müstəvinin vektorial və normal tənlikləri. Müstəvinin ümumi tənliyi, 

onun araşdırılması və normal şəklə gətirilməsi. Müstəvilər dəstəsinin 

tənliyi. 

2 2 

12 
Üç nöqtədən keçən müstəvi tənliyi. İki müstəvi arasında qalan bucaq, 

onların paralellik və penpendikulyarlıq şərtləri. 
2 2 

13 

Fəzada düz xətlə müstəvinin qarşılıqlı vəziyyəti: düz xətlə müstəvi 

arasında qalan bucaq və onların paralellik, perpendikulyarlıq şərtləri, 

düz xəttin müstəvi üzərində yerləşməsi şərtləri. Nöqtədən müstəviyə 

qədər olan məsafə. 

2 2 

14 
Səth və onun tənliyi. Silindrik və konik səthlər. Fırlanma səthləri 

İkitərtibli səthlərin ümumi tənliyi. 
2 2 

15 Xülasə 2 2 

   Cəmi 30 30 

2. Seminar dərslərinin mövzuları və həcmi 

№ Mövzunun adı 
Auditoriya 

saatları 
TSİ 

(saat) 

1 
Mövzu 1.Vektorlar və onlar üzərində xətti əməllər. Vektorların xətti 

asılılığı. 
2 2 

2 
Mövzu 2. Bazis anlayışı və vektorun bazis üzrə ayrılışı. Vektorun ox 

üzərində proyeksiyası. Vektorların skalyar hasili. 
2 2 

3 Kollokvium 1 2 2 

4 
Mövzu 4. Vektorların vektorial hasili və qarışıq hasili. Müstəvi 

üzərində düz xətt tənlikləri. 
2 2 

5 
Mövzu 6. İkitərtibli xətlər. Ellips. İkitərtibli xətlər. Hiperbola. 

İkitərtibli xətlər. Parabola. Fəzada düz xətt tənlikləri. Fəzada müstəvi 

tənlikləri 

2 2 

6 Kollokvium 2 2 2 

7 
Mövzu 11. İki müstəvi arasında qalan bucaq, onların paralellik və 

penpendikulyarlıq şərtləri. Fəzada düz xətlə müstəvinin qarşılıqlı 

vəziyyəti. 

2 2 



8 Kollokvium 3 1 1 

  Cəmi 15 15 

Sərbəst işlərin mövzuları və hazırlanma qaydaları 

№ Mövzunun adı və ədəbiyyatın şifri 
TSİ 

(saat) 

1 Vektorların xətti asılılığı. Vektorların bazis üzrə ayrılışı. 1 

2 Vektorların skalyar, vektorial və qarışıq hasilləri. 1 

3 Müstəvi üzərində koordinat sistemləri. 1 

4 İkitərtibli xətlərin ümumi tənliyi 1 

5 Ellipsin parametrlərinin təyini 1 

6 Hiperbolanın parametrlərinin təyini 1 

7 Parabolanın parametrlərinin təyini 1 

8 Fəzada düz xətt tənlikləri. 1 

9 Fəzada müstəvi  tənlikləri. 1 

10 Səth və onun tənliyi. Fırlanma səthləri. Səthin ümumi tənliyi. 1 

  Cəmi 10 

            Sərbəst işin hər biri 1 balla qiymətləndirilir. 

            Sərbəst işlər 1-2 vərəq həcmində (şrift Times New Roman, Times Roman 

Azlat- 14, interval 1,5) referat şəklində hazırlanır. (Kağız üzərində və elektron 

formada). 

            Sərbəst işlərin qəbulu fənni tədris edən müəllim tərəfindən auditor 

saatlardan kənar saatlarda aparılır.  

            Kurs işlərin (layihələrinin) mövzuları 

            1. 

2. 

            Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi 

            Semestr başa çatdıqda tələbənin topladığı balı müəyyənləşdirmək üçün 

müəllim yekun balın hesablanması cədvəlini doldurur. Bura daxildir: 

Sıra 

№-

si 

Tələbənin 

S.A.A. 

Dərslərə 

davamiyyət 

(0-10) 

Sərbəst 

işlərin 

yerinə 

yetirilməsi 

(0-10) 

Seminar 

(məşğələ) 

dərslərinin və 

kollokviumların 

Kurs işi 

(layihəsi) 

(0-10) 

Laboratoriya 

işləri (0-10) 

Fənn 

üzrə 

yekun 

bal 

Müəllimin 

imzası 



nəticələri (0-

10/20/30) 

(0-

50) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2                 

            Semestrin nəticələrinə görə tələbənin aldığı yekun bal imtahan balı ilə 

toplanılır və yekun nəticə maksimum 100 bala bərabərdir. 

            Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin 

biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi 

qiymətləndirilir: 

51 baldan aşağı “qeyri-kafi” F 

51-60 bal “qənaətbəxş” E 

61-70 bal “kafi” D 

71-80 bal “yaxşı” C 

81-90 bal “cox yaxşı” B 

91-100 bal “əla” A 

Tövsiyə olunan ədəbiyyat 

Əsas ədəbiyyat 

1. M.-B.Ə.Babayev “İdarəçilikdə riyaziyyat ” Bakı 2004. 

1. Ə.K.Bədəlov «Əməliyyatların tədqiqi»  Bakı, «Sabah», 1997 
2. А.А.Глаголев, Т. В. Солнцева «Курс высшей математики», 

Москва-1971 
3. В.А. Кудрявцев, Б. П. Демидович «Краткий курс высшей 

математики» Москва-1988 
4. Н.Ш. Кремер «Высшая математика для экономистов», 

Москва-1998 

2. N.Musayev, V.Qəhrəmanov “Ali riyaziyyat”,  Bakı- 2001, hissə 1,2 
3. V.Hasilov “Ali riyaziyyat və riyazi statistikanın elementləri” Bakı –1990 
4. A.F. Musayev, Y.Q. Osmanov «Riyazi iqtisadiyyat» Bakı, «Sabah», 1997 

Əlavə ədəbiyyat 

            

  



«Analitik həndəsə» fənninin İşçi-tədris proqramı (sillabusu) 050509 «Kompüter 

elmləri» ixtisasının tədris planı və “Analitik həndəsə” fənninin proqramı əsasında 

tərtib olunmuşdur. 

            

İşçi-tədris proqramı (sillabus) “Dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları” 

kafedrasının iclasında müzakirə və təsdiq olunmuşdur. 

                        (“09” fevral 2018-ci il tarixli iclas, Protokol № 6) 

Fənn müəllimi: ________________  

Kafedra müdiri: ________________ i.ü.f.d., dos. E.A.Abasov  

                                            

İşçi-tədris proqramı (sillabus) “İnzibati idarəetmə” fakültəsinin Elmi 

Şurasının “13” fevral 2018-ci il tarixli iclasında bəyənilmiş və təsdiqə tövsiyə 

edilmişdir  (protokol № 6). 

  

            Fakültə Elmi Şurasının Sədri:  _____________   _X.M.Hüseynova, i.e.d., 

professor           

(imza)                  (s.a.a.a.a., elmi dərəcəsi və elmi adı) 

  

      “15” fevral 2018-ci il                    

  

Tövsiyyə olunub: 

DİA-nın Tədris Metodiki  Şurasının “___” fevral 2018-ci il tarixli  №__  protokolu 

 


	Əsas ədəbiyyat
	Əlavə ədəbiyyat

